Följesedel för Brunnsvattenanalys mm
OBS! Fyll i alla uppgifter, TEXTA

Beställarens uppgifter för analysrapport och faktura
Namn och/eller kundnummer: *

Kopiemottagare
Kopia av rapporten skickas till kommunen:
sbf@vallentuna.se

Gatu- eller boxadress: *
Postnr: *

Avtalsnummer: *
Stad: *

DEKL 20120017

Telefon: *

Kundnummer: SL8875552

E-post (om ni önskar rapport och faktura via e-post):
Provflaskans märkning (Märk alla flaskor med fastighet, datum och tid för provtagning)
Provets märkning/Fastighetsbeteckning :*
Kommun: *
Provtagningsdatum och klockslag: *

Provtagare: *

* Asterisk betyder att du måste lämna uppgift i rutan för komplett beställning.

Analyser enligt Livmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

□ Mikrobiologisk (BR_EM) □ Kemisk utan radon (BR_EKF_EJ Rn) □ Endast radon (BR_ERn)
□ Kemisk med Radon (BR_EKF)

□ Endast klorid (BR_ES)

Särskilda analyser, se särskilda råd i din kommun
Vid beställning av enstaka tungmetaller kryssa önskat ämne:
□ Tungmetallpaket PSL9F
□Arsenik, BR_Eas □ Bly, BR_Epb □Uran, BR_EU
(Arsenik, Bly, Uran, Kadmium, Kobolt, Krom, Nickel,
Vanadin, Zink)

Övriga analyser: (för många analyser måste särskilda flaskor användas. Kontakta ditt lokala miljökontor)

Information om din brunn
Orsak till provtagning
Typ av brunn:
Brunnsdjup i meter:
Brunnens ålder (ca årtal):
□ Grävd
□ Ny brunn
□ Borrad
□Hydrofor □Hydropress □Annat
□ Kontroll
Vattentillgång: □ god □ dålig (sinar ibland) Brunnen används: □året runt □del av året □sällan eller aldrig
Typ av filter/avhärdare:
Om ja filter, provet togs
Brunnen har filter

□ Ja

□Nej

□ Före filter

□ Efter filter

Kommentar till lab:

Kan ditt svar ingå i vår nationella databas?

□ Jag vill inte att mitt provsvar skickas till SGU.

Vid behov delas ditt provsvar med SGU, Miljömedicin eller Livsmedelsverket för att utreda problem i grundvatten orsakade av naturliga geologiska föroreningar
eller föroreningar från utsläpp. Analysen att datalagras/registreras och behandlas då i databas tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om
fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar i dessa fall för behandlingen av personuppgifterna och är
s k personuppgiftsansvarig. För att kunna få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box
670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig handling hos SGU.

Jag beställer ovan valda analyser från Eurofins enligt prislista i kommunens ramavtal. Analyskopia skickas till kommunen.

Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

Se vår hemsida www.eurofins.se Kundsupport: Tel. 010-490 8110 , e-post: info.environment@eurofins.se

Information från kommunen

Vallentuna kommun erbjuder möjlighet för dig som fastighetsägare i kommunen att beställa
analyser för kontroll av ditt brunnsvatten från laboratorieföretaget Eurofins Sverige.
Priserna nedan är angivna inkl moms. Beställning görs på blanketten på andra sida.

Analys av vatten för enskild brunn enligt Livsmedelsverkets råd
Mikrobiologisk undersökning: Odlingsbara mikroorganismer 22°C, Koliforma bakterier, E.coli.
► Mikrobiologisk analys 485 kr, 500 ml steril plastflaska, fyll flaskan ca 80%.
Kemisk undersökning: lukt, färg, grumlighet, pH, konduktivitet, alkalinitet, COD-Mn, hårdhet, kalicium, magnesium, järn,
mangan, koppar, natrium, kalium, ammonium, nitrat, nitrit, fosfat, klorid, fluorid, sulfat. Toppfyll flaskorna!

► Kemisk utan radon 529 kr. 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork.
► Kemisk med radon 835 kr. 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork + radon 20 ml plastflaska.
Särskilda råd för enskilda brunnar i Vallentuna kommun
Utöver de allmänna råden från Livsmedelsverket rekommenderas du som har egen brunn i Vallentuna att analysera
om ditt brunnsvattnet har för höga halter av bly, arsenik, uran, nickel, krom, kadmium, zink eller andra tungmetaller.

► Tungmetaller analyspaket PSL9F 591 kr: arsenik, bly, uran, nickel, zink, krom, kadmium, vanadin, kobolt
Provmängd och kärl: Toppfylld 50 ml plaströr med färgad kork. Inget extra plaströr behövs om kemisk analys beställs samtidigt.

Det går också att analysera bara enstaka ämnen:
► Arsenik, Provmängd och kärl: Toppfylld 50 ml plastflaska med färgad kork märkt "Metall", 245 kr
► Bly, Provmängd och kärl: Toppfylld 50 ml plastflaska med färgad kork märkt "Metall", 245 kr
► Uran, Provmängd och kärl: Toppfylld 50 ml plastflaska med färgad kork märkt "Metall", 245 kr
► Radon, liten plastflaska 20 ml. OBS! Radon är en gas, flaskan måste vara toppfylld utan luftficka, 306 kr
► Klorid, Fyll 250 ml plastflaska, 220 kr

Provtagning
Prov från brunn eller kran ska helst tas samma dag som provet lämnas in, men tidigast kvällen innan. Spola vattnet i
några minuter innan du tar provet. Håll proverna kylda men inte frusna.

Inlämning av prover

Proverna lämnas i receptionen i Kommunhuset på Tuna Torg 1, måndagar mellan kl 8 - 12. För mer information se
www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Eget-dricksvatten.

Övriga analyser i samråd med miljöavdelningen
Du som bor nära eller inom ett misstänkt förorenat område kan kontakta miljöavdelningen för råd och information
om provtagning, flaskor, analyser och bedömning av resultat. Exempel på riskområden är närhet till gammal
handelsträdgård, verkstad, marina eller varv, smedja, garveri, tryckeri, ytbehandlare, deponi eller annan typ av tipp
eller mellanlagring av massor.

Övrig information
Du hittar mer information om var du kan hämta och lämna flaskor och hur du tolkar analysresultaten på
www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Eget-dricksvatten/. Om du behöver
mer information eller vill diskutera andra analyser än de på följesedeln kan du kontakta miljöavdelningen på epost:
sbf@vallentuna.se eller telefon: 08-587 850 00.

Om du har frågor om analysprotokollet eller din faktura kontakta Eurofins Kundsupport:
Tel. 010-490 8110, e-post: info.environment@eurofins.se

